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Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 

vyr. mokslinis bendradarbis 

Adolfas Tautavicius yra bene ryskiausia pirillosios 
pokarines Lietuvos archeologtt kartos asillenybe. Be jo 
darbq siandien neisivaizduojailli daugelis Lietuvos 
archeologijos tyriillq, o 25 illetq laikotarpi, kuoillet jis 
vadovavo Istorijos instituto Archeologijos sektoriui (1962 -
1987), drq_siai galima vadinti Tautaviciaus era. Tam 
jubiliatas greiciausiai priestaraus - kukluillas ir 
zemaitiskas santUmmas ji lydi visq_ gyveniillq_. Siandien 
A. Tautavicius jaunajai archeologq kartai daugiausia 
pazistamas tik is nuveiktq darbq ir paprasciausiq 
enciklopediniq duoillenq. Nedidele isimtis yra 2000 ill. 
jo 75-mecio jubiliejaus proga isleistoje knygoje ,IS baltq 
kultliros istorijos" kolegos Vytauto Urbanaviciaus 
parasytas ivadas, labiau atskleidziantis jubiliato asillenybt(. 

Adolfas Tautavicius gime 1925 m. mgsejo 9 dienq_ 
Judrenuose ( dabar Telsiq rajonas , Viesvenq seniunija) 
vidutiniq valstieciq (turejo 15,6 ha zeilles) Zenono ir 
Stanislavos Tautaviciq seimoje. Baigt(s TelSiq pradzios 
mokyklq_jis 1938 - 1944 m. mokesi TelSiq gimnazijoje, 
kuriq_ baigt(s trumpai mokytojavo Gegrenuose ir 
Alsedziuose. 1945 ill. A. Tautavicius istojo i Vilniaus 
universiteto Istorijos-fi1ologijos fakultetq_, kuri 1950 ill. 
baige su pagyriillu ir igijo istoriko kvalifikacijq_. 
Besimokydaillas universitete jis isidarbino Vilniaus 
etnografijos illuziejuje fondq vedeju (1946 ill. vasario 
15 d. -1947 ill. sausio 20 d.), Lietuvos istorijos instituto 
Istorijos illuziej a us konservatoriumi (nuo 194 7 ill. 
rugpjllcio 15 d.), to paties muziejaus restauratoriumi ir 
dirbtuviq vedeju (nuo 1949 ill. vasario 16 d.). Dar 
budaillas studentu A. Tautavicius dalyvavo pirillosiose 
zvalgomosiose ekspedicijose i Vakarq ir Rytq Lietuvq_, 
kur susipazino su ivairiausiais archeologijos 
paminklais , jq apsauga, dalyvavo pirmuosiuose 
zvalgomojo pobudzio jq tyrinejimuose . Baigt(S 
universitetq_jis iskart pasirinko mokslininko keliq_. Nuo 
1950 m. rugsejo 16 d. A. Tautavicius - Istorijos instituto 
jaunesnysis illokslinis bendradarbis, nuo 1950 m. 
gruodzio 27 d. - aspirantas. Aspirantllroje jis renge 
disertacijq_ apie Rytq Lietuvos materialint( kultllrq_ 
gelezies amziuje, tyrinejo pilkapius Dieveniskiq 
iskysulyje, Trakq rajone bei Panemuneje auksciau 
Kauno. Aspirantiirq_ A. TautaviCius baige 1954 m. sausio 1 d. 
parengt(s disertacijos teks'tq_ ir tapo instituto vyresniuoju 
moksliniu bendradarbiu . Del disertacijos , Rytq 
Lietuva m. e. pirmajaille tllkstantilletyje" vertimo i msq 
kalbq_ ir ivairiq biurokratiniq formaluillqji apginta kiek 
veliau, 1954 m. gruodzio 17 d. 

Taciau jaunas mokslq kandidatas (tarybiniais laikais 
sis laipsnis prilygo dabartiniaill daktarui) tt(sti 
disertacijoje apibendrintq tyrimq negalejo. Likimas ji 
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bloske i naujq_ sriti: Lietuvos mll1iniq piliq tyrimus. 1955 m. 
A . Tautavicius pradejo Vilniaus zeillutines pilies 
teritmijos tyrinejimus. Nors siuos tyrinejiillus paskatino 
llkiniai poreikiai, veikiai del savo radiniq jie tapo bene 
svarbiausiais XX a. 6-ojo desimtmecio archeologiniais 
tyrimais Lietuvoje, priverte pakeisti sios teritorijos 
tolesnio panaudojimo planus. Per 7 metus (1955- 1961) 
Zemutines pilies teritorijoje tarp Pilies kalno ir Naujojo 
arsenalo siaurines dalies buvo istirtas apie 2500 m2 

plotas , atkasta Pilies kalno s1aitq_ tvirtinanti siena, 
Sv. Onos-Barboros baznycios liekanos su 92 kapais 
sventoriuje, 25 XIV - XV a. mediniq pastatq liekanos, 
gatve su 4 sluoksniq akmeniniu grindiniu ir gausybe 
ivairiausiq XIV - XVII a. radiniq. Tyrimq rezultatai buvo 
operatyviai skelbiami mokslineje spaudoje. Vilniaus 
zemutines pilies teritorijos tyrinejiillai A. TautaviCiq ir 
isgarsino kaip archeologq_, sekmingai susitvarkiusi ne tik 
su sudetinga medziaga, bet ir su paciu tyrimq darbq 
organizavimu. Tad kai 1962 ill. rugsejo 1 d. ankstesnis 
Archeologijos sektoriaus vedejas P. Kulikauskas perejo 
dirbti i Vilniaus universitetq_, sektoriaus vedeju natiiraliai 
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tapo A. Tautavicius. Sioms pareigoms jis buvo kelis 
kartus perrenkamas iki 1987 m. geguzes 29 d., kuomet 
savo noru is jll pasitrauke. Nors oficialus motyvas buvo 
pablogejusi sveikata, tikroji priezastis buvo ta, kad 
A. Tautavicius kazkaip sugebejo islikti nepartinis . Savo 
saulelydyje tarybq valdzia tokio skyriaus vedejo 
toleruoti nebenorejo. 

A. Tautaviciaus biografijoje vedejavimas Archeologijos 
sektoriui (nuo 1980 m. - skyriui) buvo jo svarbiausiq ir 
Zyffiiausiq darbq laikotarpis, natiiraliai sutap((s ir su pacia 
mokslininko branda. Nors tarybinio laikotarpio Lietuvos 
archeologijos istorija dar neparasyta, jau siandien galima 
pasakyti, kad didZiqja dalimi tai buvo epochiniai darbai, 
nul em(( paci'l Lietuvos archeologijos raid<t, padej(( pamatus 
jos tolesniam vystymuisi. A. Tautavicius jau vi en tik pagal 
einamas pareigas (Istorijos instituto Archeologijos 
skyriaus vedejas tarybiniu laikotarpiu buvo pirmasis 
respublikos archeologas ne tik placioje moksliniq tyrimq 
srityje, taCiau turejo juntam'l itak'l ir kur kas platesneje 
visuomenineje-kultiirineje terpeje) nuolat biidavo visq 
pagrindiniq archeologijos pasaulio ivykiq ir darbq 
siikuryje. Tq darbq neretai biidavo tiek ir tokiq 
smulkmeniskq, kad nebelikdavo laiko moksliniams 
tyrinejimams . Gelbejo nepaprastas A. Tautaviciaus 
darbstumas. Per 1963 - 1977 m. laikotarpi kone metai 
praleisti zvalgomosiose ekspedicijose beveik visoje 
Lietuvoj e, to rezultatas - instituto 197 4 - 1978 m. isleistas 
keturtomis ,Lietuvos TSR archeologijos atlasas". 
A. Tautavicius buvo ne tik bendro projekto iniciatorius, 
taciau pats parase vis'l treci'l tom'l (1977 m.), redagavo 
antr'l ir ketvirt'l tomus bei parase jq dalis. Kitas projektas, 
kuris didziqja dalirni irgi buvo realizuotas vadovaujant 
A. Tautaviciui, buvo autoriniq archeologijq pagal atskirus 
laikotarpius rasymas. Jo plunksnai cia priklauso sinteze apie 
viduriniji gelezies aillZiq, parengta dar vadovavimo skyriui 
metu, taciau dienos svies'l isvydusi desimtmeCiu veliau. 
A. Tautavicius cia dar redagavo akrnens ir senajam gelezies 
aillZiarns skirtus tomus. Trecias itin svarbus A. TautaviCiaus 
indelis buvo nuo 1966 m. kas dveji metai pradeti leisti 
leidiniai, skirti archeologiniq tyrinejimq rezultatams 
apzvelgti. Siandien jie zinomi ,Archeologiniq tyrinejimq 
Lietuvoje" pavadinimu. A. Tautavicius buvo net 13 sio 
leidinio knygq atsakingasis redaktorius, kuriam reikdavo 
ne tik is kiekvieno kasinejancio archeologo sugebeti 
issireikalauti straipsnius, juos parengti spaudai, bet dar ir 
surengti konferencij<t, po kurios veliava sios knygos buvo 
leidziamos. A. Tautavicius buvo ir stambiq istorijq 
archeologiniq daliq autorius. Tai Vilniaus miesto istorijos 
pinnas tomas (1968 m. - uzji 1969 m. pelnyta respublikine 
premija), Lietuvos istorijos (1978 ir 1985 m.). Paminetinas 
ir intensyvus darbas prie ,Mazosios lietuviskosios 
tarybines enciklopedijos" (1966 - 1971 m. buvo sios 
enciklopedijos archeologijos-etnografijos sektoriaus 
vadovas, jai parase apie 300 straipsneliq), ,Krastotyros" 
(1966 - 1975 m. laikotarpiu) redakcijoje. Smulkesniq, 
taciau kartais ne maziau svarbiq A. TautaviCiaus darbq 
vien isvardijimas uzimtq ne vien"' puslapi. Cia butina 
pasakyti, kad visa tai padaryta tuo laikotarpiu, kuomet 
galiojo daugybe ivairiausiq suvarZymq, o pats istorijos 

104 

institutas komunistq partijos traktuotas kaip ideologine 
institucija, skirta istorijoje surasti vieninteles 
dominuojancios ideologijos pateisinimus ir patvirtinirnus. 
Tai, kad priesistoriniai laikai, kuriais tuomet daugiausia 
domejosi archeologai, buvo bene maziausiai ideologizuoti, 
buvo menka paguoda ir parama. 

Be rninetq darbq, vadovaudamas skyriui A. TautaviCius 
sugebejo beveik 20 metq vykdyti plataus masto 
archeologinius tyrinejimus (kasinetos Vilniaus (1964 m.), 
Trakq pusiasalio, Klaipedos pilys (1968 m.), Veliuonos 
Pilaites, Riklikq, Degsnes, Taurapilio pilkapynai (is viso 
46 pilkapiai) , daugiausia Zemaitijos kapinynai (9 
kapinynuose istirta apie 1300 kapq). Kaip iprastai, 
tyrineti ardomi arba i iikiniq darbq teritorijas patek~t 
archeologijos paminklai. Taciau jq radiniai neretai 
biidavo unikaliis ir platesnio regiono mastu (Taurapilio 
kunigaikscio kapas). 

ISej((s is vedejo pareigq A. Tautavicius liko skyriuje 
vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, o 1988 m. kovo 9 d. 
Lietuvos TSR Mokslq Akademijos prezidiumui priemus 
nutarim'l N r. 7 4 ,Del Vilniaus zemutines pilies riimq 
teritorijos archeologiniq ir istoriniq tyrimq", iejo i tq 
paCiq metq balandzio 1 d. sudaryt'l Vilniaus zemutines 
pilies archeologiniq tyrimq grup(( (jos vadovu buvo 
paskirtas V. Urbanavicius). A. Tautavicius su savo 
patyrimu ir tiesiog enciklopedinemis ziniomis tapo 
nepakeiCiamu archeologiniq kasinejimq vadovu. 0 sie 
kasinejimai kartu su atgimstancia Lietuva tuo metu 
veikiai pasieke tokius mastus, kad dirbti perkasoje 
tekdavo dviem pamainomis beveik be iseiginiq talkinant 
didziuliam savanoriq skaiciui. Veliau sis entuziazmas 
issiseme ... A. Tautavicius liko. 1993 m. balandZio 1 d. 
Piliq istorijos skyriq reorganizavus i Piliq tyrimq centr'l 
,Lietuvos pilys", A. Tautavicius tapo Archeologijos 
skyriaus vedeju. Kasinejimai t~tsesi, tik dabar jau neretai 
savanoriai buvo patys archeologai . Zemutines pilies 
tyrimq laikotarpis A. Tautaviciaus biografijoje ir Lietuvos 
archeologijos istorijoje paliko dvi reiksmingas zymes. 
Pirmoji buvo jo habilitacinis darbas, parengtas 1996 m. 
isleistos knygos apie viduriniji gelezies amziq pagrindu, 
apgintas 1997 m. A. Tautavicius tam ryzosi tik po i1gokq 
kolegq ikalbinejimq, mat pats vis'l laik'l su zemaitisku 
santiirumu ziiirejo i visokius laipsnius ir vardus . 
Didziausias darbas, kantriai ir nepastebimai dirbtas dar 
nuo studijq metq, yra 2000 m. isleista , Lietuvos 
archeologijos bibliografija" su 17 187 bibliografinemis 
pozicijornis, apirnanti 1782 - 1998 metus. Gallina sakyti, 
tai kiekvieno archeologo stalo knyga. Paties A. TautaviCiaus 
straipsniqjame- daugiau nei 600. 

I uztarnaut'l poilsi A. Tautavicius isejo 2001 m. , 
kuomet Vilniaus zemutines pilies Valdovq riimq tyrimq 
reikalai pradejo krypti i gerqj'l pus((, palik~ts Cia grazq 
biireli jaunq tyrinetojq. Nors savo asmenin~t bibliotek'l 
jis padovanojo Telsiq ,Alkos" muziejui, rysiq su 
archeologija nenutrauke, kiek leidzia jegos bibliotekose 
perziiirinej a daugiausia prieskarin(( ir uzsienin(( 
periodik'l, parenge ,Lietuvos archeologijos 
bibliografijos" papildymus ir t~tsini, apirnanti 1998 - 2004 
metus. Sveikatos Jums ir ilgq metq! 
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